
   في سقارة) 2405S(رقم " حسي رع"مقبرة 

م�ن " ح�سي رع"ك�ان . في سقارة من أھم مقابر ع�صر ا�س�رة الثالث�ة" حسي رع"    تعد مقبرة 

ًم��شرفا عل��ي الكتب��ة "، وش��غل ف��ي عھ��ده وظ��ائف عدي��دة، فك��ان "زوس��ر"ھ��د المل��ك م��وظفي ع

  .، وغير ذلك من الوظائف ا�خرى"ًكبيرا لعشرة الجنوب"، و"ًكبيرا �طباء ا�سنان"، و"الملكيين

  

  "حسي رع في سقارة"رسم تخطيطي لمصطبة ) ٨٠شكل (

  

كانت . ن، وعدل في تصميمه عدة مرات  شيد المبني العلوي للمصطبة بالطوب اللب:المبني العلوي

الواجھة الشرقية ا�صلية للمصطبة محCة بالمشكاوات، ثم أض�يفت إليھ�ا إض�افات خارجي�ة أخف�ت 

ً مت�را، ويبل�غ ٣٩يبل�غ ط�ول الم�صطبة ب�دون اDض�افات . مشكاوات الواجھة داخ�ل ج�سم الم�صطبة

متد من الجنوب إلي الشمال، المقصورة الرئيسية عبارة عن دھليز طويل ي. ً مترا١٧.٤٠عرضھا 

ًوبجدارھا الغربي إحدى عشرة مشكاة كانت تحليھا رسوم ھندسية تمثل حصيرا من ألوان مختلفة، 

ًوثبت في كل منھا لوح خشبي، صور علي�ه ص�احب المقب�رة واقف�ا أو جال�سا أم�ام مائ�دة الق�رابين ً .

 ت��صور مخ��ازن أوان��ي وزين��ت الج��دران ال��شرقية وال��شمالية بمن��اظر مرس��ومة عل��ي ط��Cء أب��يض

  .الزيوت، وبعض قطع ا�ثاث الجنائزي

  

  وعندما أضيفت مباني أخرى في الجانب الشرقي من المصطبة، أضيفت مقصورة ثانية في ش�كل 

الدھليز بط�ول واجھ�ة الم�صطبة، وق�د طل�ي ج�دارھا الغرب�ي بط�Cء أب�يض، وص�ورت علي�ه من�اظر 



تبق��ي م��ن منظ��ر ي��صور أوج��ه الن��شاط ف��ي ملون��ة لرج��ال ي��سوقون الماش��ية وتماس��يح، وھ��و م��ا 

  .المستنقعات

  

    يفتح المدخل المؤدي إلي المقصورتين ف�ي الط�رف الجن�وبي م�ن الواجھ�ة ال�شرقية للم�صطبة، 

وي��ؤدي الم��دخل إل��ي دھلي��ز ض��يق أض��يف إل��ي الجن��وب من��ه س��رداب للتماثي��ل، ويف��تح ال��دھليز ف��ي 

تمر ال�دھليز ف�ي اتج�اه الغ�رب لف�تح ف�ي أقصي جنوب الجدار ال�شرقي للمق�صورة الم�ضافة، ث�م ي�س

  .الشرقي للمقصورة الرئيسيةأقصي جنوب الجدار 

  الخشبية بالمتحف المصري" حسي رع"إحدى لوحات ) ٨١شكل (

  

 يتكون المبني السفلي للمصطبة من غرف في ثCثة مستويات، يؤدي إليھا درج :المبني السفلي
وقطعت بئر . ا حتى يصل إلي المستوي ا�ولًيبدأ من السطح العلوي للمصطبة مخترقا جسمھ

. ً مترا، وتؤدي إلى المستوي الثاني١٠.٤٠عمودية في أرض المستوي ا�ول، يبلغ عمق البئر 
 .وقطعت بئر أخرى في أرض المستوي الثاني تؤدي إلي غرف المستوي الثالث


